Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
ČERVEN 2018

ROČNÍK XXIV.

ČÍSLO 6

8,Moravské divadlo
Olomouc

Oslavte s námi
Mezinárodní den seniorů!
U příležitosti Mezinárodního
dne seniorů Vás všechny
srdečně zveme na
představení

VINOBRANÍ – opereta
ve třech dějstvích.
Pondělí 8.10.2018 ve 13 h
v Moravském divadle
Olomouc (doprava zajištěna)
Lístky lze zakoupit již nyní
v Turistickém informačním
centru ve Starém Městě, cena
od 100 Kč.
Městský úřad Staré Město
organizační složka Místní
a bytové hospodářství přijme
do pracovního poměru

Elektrikáře s vyhláškou
č. 50/1978 Sb.
Náplň práce:
Údržba elektrických zařízení
Řidič - sk. B, skupina T výhodou
Drobné údržbářské práce
Termín nástupu:
Dle dohody

V případě zájmu se prosím
obraťte na vedoucí organizační
složky – Marta Nováková, tel.
725 502 752
nebo přímo v kanceláři na
adrese Hanušovická 159.
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Květinový den
Ve středu 16. května 2018 proběhl 22. ročník tradiční
akce „Český den proti rakovině“. Prodejem
symbolického kvítku měsíčku lékařského – tentokrát
s vínovou stuhou jsme přispěli k programu léčby
nádoru tlustého střeva.
Stanoviště bylo jako obvykle v horní části náměstí.
Z celkového počtu 400 kytiček jsme prodali 316
kvítků. Podle stanovených pravidel byla pokladnička
po ukončení akce na poště rozpečetěna a peníze
přepočítány. Výsledný součet činil 7.199,- Kč.
Děkujeme všem, kdo jste si koupili kytičku, a přispěli
tak na boj proti rakovině. Další zajímavé informace
o této akci najdete na www.denprotirakovine.cz.
KZSP

TAICHI
Místo konání:
Datum konání:

víkend

Kunčice u Starého Města, Chata Profesor
8. – 10. června 2018

Program (změna vyhrazena):
Sobota
8:00 – 9:00 hod
Tai Chi pro začátečníky
9:00 – 10:30 hod
Krátká rozcvička, Čchi Kung Lochan Kung - Tomáš
Akrální koaktivační terapie - Vlaďka
Akrální koaktivační terapie využívá pohybových vzorů motorického vývoje člověka.
Napřimuje, zpevňuje a současně navrací páteři pružnost.Tedy uvádí nás do stavu, kdy jsme byli
šikovné děti. Karimatky a přiléhavé oblečení s sebou.
Tai Chi pro začátečníky
14:30 – 15:30 hod Odpolední cvičení - opakování sestav Tai Chi - Tomáš
15:30 – 17:30 hod
Neděle
8:00 – 9:00 hod
Tai Chi pro začátečníky
Krátká rozcvička, čchi kung Lochan Kung - Tomáš
9:00 – 11:30 hod
Akrální koaktivační terapie - Vlaďka
Opakování sestav Tai Chi – Tomáš
Cvičíme venku u chaty. V případě špatného počasí se cvičení uskuteční v ZŠ Staré Město.
Cena za cvičení pro příchozí: sobota 8:00 – 10:30 hod - 120 Kč, sobota 14:30 – 17:30 hod - 120 Kč
neděle 8:00 – 11:30 hod - 120 Kč
Tai Chi a Čchi Kung – Tomáš Uhmann, tel. 733 740 784, tomas.uhmann@centrum.cz
Akrální koaktivační terapie – Vladimíra Pokorná, tel. 732 374 861, juliana141@seznam.cz
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Společenská kronika
V červnu oslaví svá významná životní jubilea:
Fatura Karel
Vojtíšek Josef
Krsička Vladislav
Holub František
Ryšavý Antonín
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!
Poděkování skautům
Naši skauti v sobotu 7. dubna uklízeli ve Starém Městě
kolem Krupé až za Habartický most.
19. května se vydali uklízet Králický Sněžník a turistické
trasy na vrchol Sněžníku, kde jim přijeli pomocníci ze
Šumperka. Šumperští uklízeli trasu kolem Prudkého potoka
až na Sušinu.
Tímto děkuji všem, kteří se úklidu zúčastnili a věnovali svůj
čas dobré věci. Starosta Jiří Kamp

Osmisměrka
Pranostika na červen: „Když červen mokrý,studený bývá, …“
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ANALFABET, BOROVICE, DELFÍN, EVROPA, FLANEL,
KANCELÁŘ,
KONEC,
NEMOCNICE,
OCET,
PŘÍTELKYNĚ, ROTUNDA, NEVĚRA, VĚŽ

Červnový recept
Jahodové smoothie s ovesnými vločkami
Už jste také objevili kouzlo smoothie? Lahodný nápoj,
který vás zasytí a můžete jej připravit na milion
způsobů…
Potřebujeme:
Hrst ovesných vloček, mléko, banán, jahody, med na
doslazení
Příprava:
Vločky nasypeme do mixéru a chvíli mixujeme, následně
zalijeme mlékem, přidáme banán a jahody. Vše
rozmixujeme dohladka. Podle chuti dosladíme
a podáváme. Dobrou chuť!
inzerce

Promítej i ty! ve Šléglově
Tři kvalitní dokumentární filmy z festivalu Jeden svět budou
ke zhlédnutí ve Šléglově. V rámci projektu Promítej i ty! se
uskuteční v pátek 8. června projekce ve Šléglově č. p. 44
od 16 hodin. Minipřehlídka nabídne dokumenty Mečiar, Šit
kredit a Nic jako dřív. Zájemci mohou zhlédnout buď
jednotlivé filmy, nebo celý festival, nutná je však
elektronická
registrace,
odkaz
je
uvedený
na
facebook.com/jesenikydivadelni v událostech. Součástí
minipřehlídky bude opékání špekáčků a neformální diskuze.
Akci podpořil zapsaný spolek Aktivní Pomoraví.

inzerce

inzerce

inzerce

Prodám rodinný dům ve Starém Městě pod
Sněžníkem na sídl. 1. Máje. Dům je po částečné
rekonstrukci – nová koupelna, podlahy, plastová
okna, autom. kotel. Cena dohodou.
Tel.: 721 673 865
Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů.
Jejich zapojení a předvedení.
Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
e-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Promoce Virtuální univerzity 3.věku ve Starém Městě
„Spectabilis, honorabilis, vážení hosté,“ to byla slova, kterými začínala promoce Virtuální univerzity třetího věku v sídle České
zemědělské univerzity v Praze v pondělí 14. května 2018. Z našeho konzultačního střediska pod vedením tutorky Aleny
Windové se této promoce zúčastnilo 6 studentek a 1 student.
Samotná promoce probíhala
ve velmi důstojném duchu
a my
oceňujeme,
že
univerzita dává celé události
takovou vážnost. Z rukou
promotora Ing. Martina
Pelikána, proděkana pro
studijní a pedagogickou
činnost za nás převzal
Osvědčení o absolutoriu
U3V náš pan starosta Jiří
Kamp, což byla pro nás
pocta.
Zároveň
bylo
příjemné
slyšet
při
předávání osvědčení mezi
městy
jako
Vyškov,
Prostějov, Přerov také to
naše malé městečko, Staré
Město pod Sněžníkem. Závěrem se rozezněla studentská hymna Gaudeamus igitur, následoval společný slavnostní oběd
s přípitkem a hurá na Petřín.
Byl to krásný a vydařený den. Sluníčko svítilo, teploty se pohybovaly kolem 25° Celsia a stejně hřejivý pocit jsme měli
u srdíčka i my. Doufáme, že se Virtuální univerzitě 3. věku bude ve Starém Městě dařit i v dalších letech a řady studentů se
rozšíří. Idea Jana Amose Komenského - „Vzdělání má rozvíjet všechny, ve všem a všestranně“ je věčná.

Svěcení kunčické kaple
Dne 23.6.2018 v 15 hod se
bude konat za účasti
šumperského děkana
p.Slawomira Sulowského
svěcení kunčické kaple
a žehnání zvonu z roku
1918.
Jste všichni srdečně zváni!

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního
zboží.
Montáže, rozvody, servis DVB-S
satelitních
sestav
a pozemního
Terrestrialního
DVB-T
vysílání.
Doladění stávajících parabol. Naladění
nových programů a poradenství.
Specializované fórum
zabývající se satelitní
problematikou
naleznete na webu
www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353

SPORTOVNÍ AREÁL VE STARÉM MĚSTĚ
Staroměstský sportovní areál nabízí sportovní vyžití jak pro místní občany, tak pro turisty. Areál je ideálním místem pro Váš
aktivní odpočinek…. Vybrat si můžete z těchto možností:
Minigolf, víceúčelový kurt na košíkovou, tenis, volejbal, či další sporty. Dále pak stoly na stolní tenis, dětský koutek
a v neposlední řadě stánek s občerstvením.
Provozní doba v červnu:
Po- Pá:
13:00 – 18:00 hod
So –Ne:
10:00 – 18:00 hod
V případě zájmu o využití víceúčelového hřiště a minigolfu mimo otevírací dobu nás kontaktujte na tel: 723 089 292.
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Postřehy horského ducha Králického Sněžníku Stamichmana
Opět po nějaké době nás navštívil Stamichman, tentokrát se rozhodl pokochat se pozdně jarní
přírodou. A nestačil se divit. Příjemně ho překvapilo, jak se někteří občané Kunčic (ale i někteří
chalupáři) starají o zajímavé stavby a stavbičky, které nám zanechali naši předkové.
Několik příkladů si můžeme prohlédnout na následujících fotografiích z Kunčic a Malého Vrbna.

A co zanecháme my našim potomkům? První pokusy zaznamenal Stamichman opět v Kunčicích a v Květné. Skutečně,
pozoruhodná díla, jak se můžete sami přesvědčit na následujících fotografiích. Slušně řečeno, oku to moc nelahodí.

Stamichmanovi a předpokládáme, že i našim občanům se líbily i vtipné „stavbičky“ u panelového domu v Jesenické ulici
č. 357. Co asi bude následovat?

Vážení čtenáři, pokud při svých toulkách přírodou na podobné ať už pozitivní, či negativní objekty narazíte, se svými
zážitky se s námi podělte.
Děkujeme.
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Přečetli jsme s Vámi:
V Olomouckém lifestylovém magazínu OL4you Magazín (březen – duben 2017) jsme
si mohli přečíst článek autorky Nel Foberové „O medvídcích s vetkanou duší“
o Martině Klusákové, která „… v tichu své útulné domácnosti vytváří ty nejkouzelnější
medvídky pod značkou Granny´s TeddyBears“. Se souhlasem vydavatele i paní Martiny
Klusákové zveřejňujeme celý článek:
O medvídcích s vetkanou duší
Určitě měl každý z nás v dětství svého oblíbeného plyšáka. Malého kamaráda, se
kterým bylo snadné usínat a radostné vstávat. My jsme našli dámu, která se ručně
šitými medvídky zabývá. A zde pro vás máme virtuální pozvání do její dílny...
Byla sychravá neděle, dešťové kapky tančily sambu a malovaly tajemné obrazce
v okenicích. My z redakce jsme se sešli v naší oblíbené kavárně Pikola a vychutnávali
si chai latté. Zahřál na těle i na duši. S druhým douškem tohoto kořeněného nápoje se
ve dveřích objevila dámská silueta. Po pár zkoumavých pohledech jsme zjistili, že je to
velmi jemná, drobná a také půvabná žena. A o kom je řeč? O paní Martině Klusákové.
Ženě, která v tichu své útulné domácnosti vytváří ty nejkouzelnější medvídky pod
značkou Granny's Teddy Bears. Přesvědčte se sami...
„Kamarád potřeboval opravit oblíbenou roztrhanou klíčenku a zrovna to byl medvěd.
Dala jsem si záležet, podařilo se a hned jsem zkusila ušít svého prvního opravdického velikého méďana. Dala jsem ho k prodeji
a on se během minuty prodal do světa.“ Od té doby, kdy vzala do rukou poprvé jehlu a nit, uběhly již čtyři roky. V tomto období
se také pozvolna začala formovat i umělecká značka Granny's Teddy Bears. V překladu to doslova znamená babiččini medvídci.
„Koukněte nějakému mému medvídkovi do očí. Kouká na vás, vy na něj a hned si představíte chalupu, dřevěný laťkový plot,
jiřiny, bylinkový čaj, buchty, plátěné utěrky, pec a babičku s laskavým obličejem plným vrásek a s šedými vlasy pod šátkem. Oni
se prostě nemůžou jmenovat jinak.“ Sama ale s úsměvem říká, že ji právě tento název často přivádí do velmi vtipných situací.
A to když se zákazníci ptají po babičce medvědářce a s úžasem zjistí, že žádná babička není... Se svými medvídky Martina
navštěvuje mezinárodní soutěže, kterých se aktivně účastní. Často o ní píšou v magazínech zaměřených na hračky. Její
medvídky si oblíbila řada lidí napříč světovými kontinenty. Jeden si našel cestu také do rezidence bývalého rakouského
prezidenta Fischera. Martina bydlí v Šumperku – tohle město má velmi ráda a má ho hluboko zaryté pod kůží: „Ten moment,
když se vracíte z cest, jste na vršku Bludovského kopce a před vámi leží celé město s Pradědem v pozadí. Když jdete po ulici
a znáte půlku lidí a oni vás pozdraví. Když nemáte jít s kým na kafe, ale v kavárně je vždycky někdo, ke komu si můžete
přisednout a popovídat si. Když vám večer zavolá kamarád, ať přijdete na večeři k němu do bytu, a tam potkáte dalších deset
lidí se sklenkou vína v ruce, co mají hlad. Máme se tu zkrátka hezky.“ Ve svém profesním životě se věnuje klasickému
zaměstnání bankovní úřednice. Hračky nabízí v kamenných obchůdcích po celé České republice, na stránkách Etsy a také na
Facebooku. Prozatím otevření vlastního kamenného obchodu nemá
v plánu. „Nikdy neříkej nikdy, ale zatím to neplánuji. Šití medvídků
mě baví, ale jsem ráda, že je to pro mě hlavně koníček a nejsem na
tom závislá. Pak bych se občas musela do šití nutit a nedávala bych
do toho tolik srdce.“
Úplně první plyšové hračky začala vytvářet od roku 1893 Němka
Margareta Steiff. Byla v dětství upoutána na invalidní vozík a šitím si
zpestřovala dlouhé chvíle. Šila ze zbytků látek a ovčí vlny. Na tradiční
výrobu navazuje také paní Klusáková. Své výrobky po pečlivém ušití
finálně upravuje speciální směsí z vosků, popela a kakaa se skořicí.
„Látky na medvídky objednávám ze zahraničí. Jsou to speciální
materiály jako je mohér, alpaka a viskóza. Na medvědí oblečky kupuji
v second handech staré lněné a hedvábné košile, vlněné šály,
krajkové punčocháče a babičkovské kombiné. Prodavačky na mě
často divně koukají, takové věci fakt nenosím. Například nedávno
jsem si dovezla z Paříže úžasný krajkový závoj se zlatými nitěmi, který
pochází ze začátku minulého století.“ Ve své tvorbě se Martina snaží
naslouchat především své intuici. Šije dle vlastních návrhů i střihů.
Ráda vymýšlí unikátní typy a netradiční kombinace. „Obdivuji tvorbu autorů bývalé ruské federace, ti to mají opravdu
vymakané.“ Za celou dobu svého tvůrčího působení dokázala ztvárnit kromě medvídků také lišku, myš, kočku, kozu, jezevčíka...
„Začátky by byly možná snazší, kdybych vycházela ze střihů a zkušeností někoho jiného, ale od začátku jsem chtěla jít svou
cestou. Občas to bylo metodou pokus omyl, ale myslím, že výsledek stojí za to.“ Medvídci jsou primárně určeni pro radost
a potěchu oka vášnivých sběratelů. „Dalo by se čekat, že mými zákazníky budou především ženy. Ve skutečnosti je to ale půl na
půl s muži. Někteří kupují medvídky pro své partnerky nebo jako dar pro přátele. Ale mám i spoustu zákazníků mužů, kteří sami
medvědy sbírají.“ V dobách svého dětství Martina medvídky nikdy příliš nesbírala. „Vyrůstala jsem na malé vesnici se samými
kluky – nejlepší zábavou bylo skákání na balících slámy, jízda na pincku, lezení po stromech a mluvení sprostě, tedy žádné
obvyklé dívčí záležitosti.“ Dnes je ale součástí i českého Teddy klubu. „V medvědím klubu jsem se stala členkou hned od
začátku mé tvorby. Klub sdružuje holky, které jsou stejně jako já nadšené do šití medvídků. V Česku nás není moc, tak si hodně
vypomáháme při pořádání autorských výstav a předáváme si zkušenosti.“
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Při druhém šálku čaje jsme se paní Klusákové zeptali taky na to, jak vnímá současné módní trendy a v čem se cítí svá. „Ženská
má být hezká, i když se narodila, škaredá‘. Měla by být jemně nalíčena, mít svůj styl, čisté ruce, zuby a boty. Měla by vonět.
Červená rtěnka nebo lak je hodně rajcovní. Pro ženy by měl platit zákaz tepláků a elasťáků na běžné nošení. To fakt není
hezké.“ Sama osobně vyznává jednoduchý elegantní styl se špetkou vintage šmrncu. Prozradila nám také, že má velikou slabost
pro klasická tuhá voňavá mýdla a relax ve vaně. „Tam vydržím klidně dvě hodiny, relaxuji a často mě u toho napadají nové
věci, které hned zkouším. Inspirují mě skuteční lidé, jména dávám medvídkům podle nich, čerpám inspiraci ze starých filmů
a fotek proslulých fotoateliérů.“ Svůj volný čas ráda také tráví se svým přítelem na chalupě. „Koupili jsme starou rozbořenou
kovárnu s netopýrem za trámem a potůčkem s raky pod okny. Už ji spravujeme tři roky, snažíme se pokud možno zachovat vše
původní, ale je to pořádná dřina. Řemeslníci si ťukají na čelo, co si to vymýšlíme, sousedi si nás fotí jako blázny, co si troufli na
takovou barabiznu. Ze zahrady poctivě zachraňujeme užovky a slepýše a teď zrovna popíjíme čaj z bylinek, co jsme nasbírali na
louce v okolí.“ Naše příjemná šumperská schůzka končí srdečným pozváním: „Přijeďte k nám na víkend na chalupu, ráda vás
naučím šít medvídka!“ A my tuhle exluzivní nabídku s nadšením přijímáme – budeme tak mít možnost vrátit se do dětských let!
Zdroj: http://ol4you.cz
Je příjemné slyšet o úspěších občanů, kteří se ve Starém Městě narodili, případně prožili část svého života. A to je i případ
Martiny Klusákové, za svobodna Šedé. Držíme jí palce a přejeme hodně úspěchů v práci, v osobním životě i při výrobě dalších
„babiččiných medvídků“.
V. Černín
100 let samostatnosti – 2. pokračování
První roky samostatnosti, nadějí, budování státu a armády (1918 – 1920)
Vážení spoluobčané, jak jsem již psal v minulém vydání, budeme pokračovat v zajímavém
vyprávění o historii Československa a jeho krátké, ale bohaté historii plošně i o severní Moravě.
Dne 28.10.1918 došlo v Praze k vyhlášení československé samostatnosti. Řízení veřejných
záležitostí se ujal národní výbor, jehož členy byli František Soukup, Vavro Šrobár, Antonín
Švehla a Alois Rašín. Na Moravě došlo k vyhlášení Československé republiky o den později. Dne 30.10. se sešla
v Turčianském Sv. Martině Slovenská národní rada a v Martinské deklaraci přijala prohlášení o připojení Slovenska do nového
státu. Československo se skládalo z Čech, Moravy, Slezka, Slovenska, a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se mluvilo česky,
německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky. Vývoj ve státě a hlavně
v pohraničí nebyl ze začátku vůbec jednoduchý. 29.10. již sudetoněmečtí poslanci vyhlásili hlavní spolkové země
Deutschbohmen a o den později na severní Moravě Sudetenland, ale vznikla také obava z polovojenské organizace - budoucí
armády Volkswehr. Vzniklá situace se poměrně komplikovaně řešila a protahovala, až musela zasáhnout Čs. armáda
a Sokolové na základě dohody potvrzení historických hranic českého státu. Bylo důležité zamezit do nově vzniklého
Sudetenlandu dodávky potravin, případně zbraní, ty byly především dodávány z Německa. Například na bludovském nádraží
byly dobrovolné hlídky Sokolů a vojáků z narychlo zformovaného 93. pěšího praporu ze Zábřeha, z původního 93.
zeměbraneckého pluku Šumperk, budoucí československý 13. pěší pluk Šumperk.Ty prohlížely všechny vlaky na Šumperk
a Hanušovice. 15. prosince 1918 v 5 hodin ráno nastoupil zábřežský prapor 93. p. pl. k obsazení Šumperka, 15. prosince
v odpoledních hodinách je Staroměstsko také obsazeno československým vojskem, železniční stanice je obsazena českými
zaměstnanci od ředitelství drah Olomouc. Tímto dnem je ukončeno řádění sudeťáků a Sudetenlandu, které bohužel ještě krvavě
a razantněji zopakují v roce 1938 na podzim, ale nepředbíhejme. Válečný starosta je Hermann Buhl 1914 – 1918, poválečným
pak Franz Vinter 1919 – 1922. Situace hospodářská po první světové válce není jednoduchá, průměrný denní výdělek továrního
dělníka čítal 20 - 24 kč, přičemž kilogram mouky stál 7 kč. Obzvláště dobře na tom nebyli váleční invalidé, kteří nemohli
plnohodnotně pracovat, a i když přežili, odnášeli si válečná traumata do konce života. V období 1916 - 1918 byla opravena
radnice. Se vznikem státu bylo potřeba zajistit obranu státní hranice, proto od roku 1920 vznikají hraničářské prapory:
Hraničářský prapor 1. Děčín vznik 15.1.1920
Hraničářský prapor 2. Trutnov vznik 15.1. 1920
Hraničářský prapor 5. Moravská Ostrava vznik 1.5.1920
Hraničářský prapor 6. Aš vznik 15.1. 1920
Hraničářský prapor 7. Frývaldov (vznik 15.1. 1920
Šumperk se opět stává posádkovým městem,tím zůstává
až do roku 1968, kdy
československá
armáda odchází a není
už naším posádkovým
městem. Nahrazuje ji útvar střední skupiny
sovětských vojsk. 19.9.1920 vzniká z 93.
pěšího pluku (původně 93. zeměbraneckého
pluku) 13. pěší pluk Šumperk, prvním
velitelem pluku se stává podplukovník Evžen
Sýkora.
Použité zdroje: VHÚ Praha, Vlastivědné
muzeum Šumperk, Staroměstští patrioti, o.s.
Pavel Biro, Staroměstští patrioti
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Městský úřad Staré Město informuje:
Základní škola získala dotaci na vybavení klubu. Toto
Co děláme a co chystáme ve Starém Městě
vybavení město předfinancuje a po získání dotace nám škola
V dubnu jsme zahájili přestavbu nevyužitého sklepa peníze vrátí.
v mateřské školce na učebnu, která je již hotová. Stavbu Protože naše „multikáry“ dosluhují, rozhodli jsme se požádat
provedla firma PRUKON s.r.o. ze Zlína.
o dotaci na pořízení elektromobilu, kde bude kabina pro čtyři
V zahradě mezi ZŠ a MŠ probíhá výstavba víceúčelového osoby. Pokud uspějeme, budeme mít první ekologické
sportovního hřiště. Stavbu hřiště podpořila Nadace ČEZ, kde vozidlo.V měsíci květnu dostaneme nový traktor NEW
jsme získali dotaci 400.000,-Kč a dotaci od AGROFERTU HOLLAND, který pořizujeme z vlastních prostředků
200.000,- Kč. Hřiště nebude jen pro školu, ale i pro veřejnost. 1.544.800,- Kč bez DPH.
Celkové náklady budou cca 1.500.000,- Kč.
Připravujeme výběrové řízení na firmu, která provede vrty na
pitnou vodu v Chrasticích, Stříbrnicích, Nové Senince
a Kunčicích.
Kulturní dům: na přestavbu vstupních prostor a šaten probíhá
výběrové řízení. Předpokládáme, že přestavba by mohla být
hotová do podzimu.
Máme hotový projekt na chodník na ulici Jesenická od bývalé
stolárny až po bytovky. Na tuto stavbu chystáme výběrové
řízení na dodavatele. Stavbu chceme zahájit po pouti.
Z radnice jsme přestěhovali dílnu do kasáren a stavíme Před dokončením je projekt na chodník v ulici Hanušovická
v těchto prostorách kancelář a sociální zařízení. Plánujeme pod Kinem směrem k Javoru.
Děkujeme za Vaši trpělivost při stavbě mostu u „SILVENU“
nové schody na radnici a opravu fasády.
kde již probíhají finální práce na dokončení stavby. Toto ale
není naše stavba, most staví majitel komunikace Ol. kraj.
Čeká nás ještě další uzavírka ve městě při stavbě mostu pod
kinem. Stavba bude realizována v tomto roce, ale ještě
neznáme termín zahájení. Tento most staví taktéž Olomoucký
kraj.
Starosta Jiří Kamp

Firma BOBISTAV s.r.o. Praha provádí zateplení fasády
panelového domu Jesenická 358. Práce byly zahájeny
v dubnu letošního roku, předpokládané ukončení červenec
2018. Rozpočet na tuto akci je 7.000.000,-Kč dotace bude
2.000.000,- Kč.

Vodovod 1. máje – nedořešené přepojení přípojek
Představenstvo společnosti VHZ Šumperk na svém jednání
27. dubna 2018 schválilo dodatečné zařazení projektové
přípravy 36 ks přepojení přípojek v sídlišti 1. máje do
Věcného plánu oprav a investic pro rok 2018 s tím, že vlastní
realizace stavebních prací proběhne nejpozději do konce
měsíce června 2019.
Společnost VHZ Šumperk přistupuje k této akci jako
k vynucené investici, která bude plně hrazena z prostředků
společnosti.
Upozorňujeme občany,
že stavební suť apod. nepatří do kontejnerů rozmístěných na
stanovištích. Popeláři takovýto odpad neodvezou a pod tíhou
tohoto odpadu dochází k poničení samotného kontejneru.
Rovněž upozorňujeme, že odpad odložený vedle kontejneru
popeláři neodváží, odpad prosím umístěte přímo do
kontejneru. Pokud jsou kontejnery plné nebo máte stavební
suť nebo jiný objemný odpad, využijte sběrný dvůr.
Každý podnikatel nebo firma se sídlem nebo provozovnou ve
Starém Městě a přilehlých obcích má povinnost uzavřít
smlouvu na odvoz odpadu přímo se svozovou firmou. Jedná
se zejména o chataře, kteří svou nemovitost pronajímají.

Pro jednotku dobrovolných hasičů zakoupíme nový dopravní
automobil. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele.
Automobil jsme vysoutěžili za 1.537.190,- Kč bez DPH.
Na pořízení tohoto automobilu dostaneme dotaci ve výši
1.000.000,- Kč zbytek dofinancujeme z našeho rozpočtu.
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Usnesení z 87. RM Staré Město ze dne 9.5.2018
1261. Rada města schvaluje zabudování
balkónových sušáků na prádlo v domě č. p. 358, ul.
Jesenická, Staré Město T: v rámci zateplení domu,
Z: pí Nováková
1262. Rada města schvaluje opravu plotů kolem
východní, jižní a západní strany tenisového areálu
s tím, že opravu provede L. O. (dle cenové nabídky
21.600 Kč). T: 18.5.2018, Z: tajemník
1263. Rada města schvaluje Smlouvu příkazní
a o poskytování poradenské činnosti – technická
asistence při realizaci a řešení zásobování obyvatel
pitnou vodou v MČ Starého Města mezi městem
Staré Město a SEWACO s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 15.5.2018, Z: starosta
1264. Rada města ruší usnesení rady města č. 1203
(81. RM, 5.2.2018) o ukončení Nájemní smlouvy.
1265. Rada města schvaluje zrušení výpovědi
Nájemní smlouvy ze dne 5.1.2009 mezi R. A.
a městem Staré Město. T: 15.5.2018, Z: starosta
1266. Rada města schvaluje podání žádosti
o dotaci na pořízení užitkového elektromobilu.
T: 31.5.2018, Z: starosta
1267. Rada města projednala připomínky předsedy
KV z minulého zasedání rady města Rada města
bere na vědomí:
- žádost o odkoupení pozemku p.č. 1600/4, ost. pl.
o výměře 834 m2 v k.ú. Chrastice s tím, že záměr
prodeje výše jmenovaného pozemku byl zveřejněn
- žádost o odkoupení pozemku p.č. 841, TTP
o výměře 1001 a p.č. 837/4, TTP o výměře 127 m2
v k. ú. Stříbrnice s tím, že bude zveřejněn záměr
prodeje výše jmenovaných pozemků
- žádost o úpravu odstavné plochy na části
pozemku p.č. 240 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem s tím, že úprava plochy
bude provedena v rámci realizace stavby chodníku
na Jesenické ulici
- sdělení VHZ Šumperk o schválení projektové
přípravy a zařazení do plánu oprav a investic pro
rok 2018, 36 ks vodovodních přípojek na sídlišti
1. Máje ve Starém Městě s tím, že realizace
stavebních prací proběhne nejpozději do konce
června 2019
- dopis EMPESORT s.r.o. s návrhem na osobní
jednání ve věci realizace díla Revitalizace
nasvětlení komunikací města Staré Město s tím, že
soudní znalec provedl šetření, po vypracování
posudku bude svolána schůzka
- oznámení o konání letních stanových táborů na
pozemku p.č. 685 v k. ú. Chrastice v termínech
30.6. – 5.8.2018.
- zprávu KZSP za rok 2017
- dopis Spolku Odpady Olomouckého kraje z.s.
s tím, že dopis bude rozeslán zastupitelům
- informaci starosty o nabídce spolupráce s Českou
poštou s tím, že další setkání se uskuteční
začátkem příštího roku

Ceník služeb sběrného dvora:
papír, pneumatiky
sklo, oděvy, plasty, kovy, dřevo
tiskařské barvy, barvy, laky
nemrznoucí kapaliny, hydraulické oleje
odpadní mot., převodové a mazací oleje
biologicky rozložitelný odpad

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Stavební materiály, izolační materiály (1 tuna):
stavební materiály na bázi sádry
500,- vč. DPH
směsné stavební a demoliční odpady
500,- vč. DPH
Objednání kontejneru až na místo
500,- vč. DPH

Provozní doba:

ÚTERÝ
SOBOTA

13:00-16:00
8:00-12:00

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
V areálu základní školy pokračují závratnou rychlostí stavební práce
na novém sportovním hřišti. Dobrou zprávou je, že investor (Město
Staré Město) se rozhodl doplnit hřiště večerním osvětlením
a chodníky podél hřiště. Počítá se i se zaledňováním v zimě. Hřiště
bude sloužit jak škole, tak obyvatelům města, zejména dětem
a mládeži. Přibližně v polovině letních prázdnin by měly utichnout
stavební stroje a hřiště bude připraveno pro všechny sportuchtivé
zájemce. Slavnostní otevření hřiště pak proběhne v pátek 7. září 2018
v rámci dne otevřených dveří na staroměstské škole. Stavbu lze
sledovat na stránkách školy. Na financování celé stavby se podílí
Město Staré Město, Nadace ČEZ (projekt oranžové hřiště) a Nadace
R. Šikula
Agrofert.
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10.6.2018, velký sál KD Zábřeh
Vstupné od 260,- Kč
Galakoncert mapující hvězdnou kariéru legendy české popmusic,
zpěvačky obdařené naprosto nezaměnitelným hlasem. EVA
PILAROVÁ natočila stovky písní, několikrát zvítězila v anketě
Zlatý slavík, má mnoho ocenění z domácích i zahraničních festivalů.
Na zábřežském koncertu vystoupí s doprovodnou kapelou a mladým
talentovaným zpěvákem TOMÁŠEM RINGELEM.
Více na www.kulturak.info
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SPORTOVNĚ - TANEČNÍ DEN
Mezinárodní den tance připadá každoročně na 29. dubna. Učitele 1. stupně základní školy tato skutečnost inspirovala.
Jedno školní dopoledne se svými žáky prožili tancem, pohybovými aktivitami v tělocvičně i venku.
V pondělí ráno 7. května se všichni sešli ve sportovním oblečení. Program byl zahájen protažením celého těla, dynamickým
strečinkem. Poté se začalo nacvičovat několik společných skladeb na písničku Čokoláda, Ouky kouky a Popeláři. Z poslední
uvedené skladby za chvilku každému zněl v hlavě refrén: „Hej, ty! Já jsem taky popelář. Hej, ty! Kolik toho dneska máš? Hej,
ty! Ještě dvacet popelnic. Hej, ty! Já mám ještě o dvě víc.“ Nechyběl ani španělský tanec Makarena nebo u dětí velmi oblíbená
píseň Jede, jede, mašinka.
Trénovalo se pilně. Nácvik byl proložen chvilkami odpočinku. Nezapomnělo se ani na pitný režim. Po dvou hodinách byli
z mladších školáků skvělí tanečníci, kteří své nově nacvičené pohybové dovednosti odprezentovali před publikem - žáky
2. stupně a jejich učiteli. Všichni přítomní vystoupení ohodnotili velkým potleskem.
Dopoledne pokračovalo procházkou do blízkého okolí Starého Města. Děti pozorovaly přírodu, především rostliny i živočichy,
a tak se pedagogům podařilo propojit přírodovědné vědomosti s reálným životem, s pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu.
Marta Švecová

DEN ZEMĚ
V pondělí 30. dubna proběhl ve škole Den Země. Členové Spolku rodičů připravili pro mladší děti šest stanovišť, na kterých
dětem představili různá řemesla. Našim nejmladším školákům paní Renata Řezníčková vysvětlila, co je povolání a co jsou
řemesla, zazpívali si známé písničky a podle rýmovaček pak řemesla hádali. Na stanovišti u Moravčíků se dozvěděli, z jakých
materiálů se dají plést všelijaké košíky a různé jiné nádoby a pod dohledem paní Michaely Moravčíkové plnili zajímavé úkoly.
Ve školní dílně pan Pavel Janoušek s paní Hanou Bilošovou připravili výstavu i kvízové úkoly, které se týkali řezbářství,
poznávání dřevin a představili dětem i nástroje, které se používají při práci se dřevem. Od školy se následně děti přesunuly
k parku, kde na ně čekaly bylinky a zde si pod vedením paní Jarmily Windové mimo jiné dokonce mohly namíchat vlastní
čajové směsi. Paní Šárka Foltýnová měla stanoviště o zemědělství na bývalé „švestkové“ zahradě v Zemědělské ulici. Děti
určovaly plodiny a poznávaly zemědělské nářadí. Pan farář Piotr Grzybek s paní Veronikou Souralovou přivítali děti na faře,
aby je seznámili s včelařstvím. Všem dospělým, kteří dětem přichystali zábavné a současně i poučné dopoledne, velmi
děkujeme. Oceňujeme, že ve svém volném čase jsou ochotni spolupracovat se školou a přiblížit tak našim dětem konkrétní
praktické činnosti a dovednosti či předat vlastní zkušenosti. Velmi si této spolupráce vážíme.
Vedení školy
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FLORBALOVÝ TURNAJ
Základní škola a Mateřská škola Staré Město každoročně pořádá florbalový turnaj v rámci oslav ukončení druhé světové války.
Letos se konal již 4. ročník. Termín tentokrát organizátoři zvolili na 11. května. Vzhledem k příznivým klimatickým
podmínkám se hrálo na venkovním umělém hřišti v areálu fotbalového stadionu. Díky zapůjčení florbalových mantinelů
z Gymnázia v Šumperku jsme měli k dispozici regulérní florbalové hřiště. Díky štědrým sponzorům (NET- KOVO, KREMO,
FARMA POHODA, SKIAREÁL KRALIČÁK, PRO-BIO) se nám podařilo zajistit pro účastníky turnaje kvalitní ceny
i občerstvení. A kdo zvítězil? Tentokrát byli nejlepší žáci ze Základní školy v Postřelmově, druhé místo získali žáci naší školy.
A protože počasí vyšlo na jedničku, byli spokojeni úplně všichni. Již nyní se těšíme na 5. ročník a doufáme, že se uskuteční na
novém školním hřišti v areálu školy.
Petr Lipka

ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ
Do okresního kola soutěže v přírodovědě a vlastivědě v Šumperku byli nominováni dva žáci z 5. třídy - Martin Hýžďal a Jakub
Řezníček. Oba prokázali, že svými znalostmi o přírodě a vlasti patří k těm nejlepším nejen v páté třídě na naší škole, ale
i v našem okrese. Jakub Řezníček se umístil na úžasném druhém místě, za což byl odměněn diplomem a drobnými cenami
a Martin Hýžďal obsadil velmi pěkné třetí místo. Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
staroměstské školy.
M. Zálešáková

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:
PONDĚLÍ 18.6.2018
periodický tisk územního samosprávného celku
ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu dni v měsíci ve Starém Městě, vydává Město Staré
Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. IČ 00303364, ev. č. MK ČR E 13110. Případné příspěvky doručte do
TIC nebo na e-mail: info@mu-staremesto.cz.
UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE
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